
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM 
e-ZDROWIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące 
informacje: 

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Administratorem danych jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie, w zakresie 
przetwarzanych danych osobowych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres siedziby administratora: 00-952 Warszawa przy ul. Miodowej 15 
• za pomocą platformy ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP 
• e-mailem: kancelaria@mz.gov.pl 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Minister Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych  
z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres siedziby administratora: jw. 
• za pomocą platformy ePUAP: j.w. 
• e-mailem: iod@mz.gov.pl  

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji przypominającej o 

obowiązku prawnym wynikającym z art. 30 § 1 ust. 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 

1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 443 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 

r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020 poz. 2062, 

z późn. zm.), zgodnie z którym mają Państwo obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 
1 lit c) i e); 

• ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej  
• art. 23 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania 
danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
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